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Generalforsamling 2022
Forældre og Fødsel har afholdt ordinær
generalforsamling.
Den 26. marts var der generalforsamling i Forældre og
Fødsel, hvor vi:
Fik valgt en ny bestyrelse bestående af både nye og
gamle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lyttede til et øjenåbnende oplæg om igangsættelse af
fødsler af jordemoder og Ph.D. Eva Rydahl
Godkendte diverse beslutninger, der hører sig til på en
generalforsamling, som fx årsregnskab for 2021,
budget for 2022, fastsættelse af kontingent og valg af
revisor
Delte vores drømme om fremtidige mål og aktiviteter i
foreningen, som den nye bestyrelse skal arbejde
videre med
Besluttede at donere 10.000 kr. til udsatte og
nødlidende gravide og fødende i Ukraine og andre

dele af verden via hhv. Sex og Samfund og Læger
uden grænser
Fejrede certificeringen af nye ammerådgivere i vores
frivillige ammerådgiverkorps
Vi sender et stort tak til de fremmødte medlemmer for en
berigende dag, for at tage del i medlemsdemokratiet og
foreningens arbejde for bedre vilkår for kommende og nye
familier - med fødslen som omdrejningspunkt.
Du kan finde referatet og øvrigt materiale fra
generalforsamling 2022 her.

Ny bestyrelse
Generalforsamlingen resulterede også i ændringer
i bestyrelsen, da nye medlemmer trådte til og
andre gik af.
Vi har sagt tak for denne gang til tidligere kasserer Birgitte
Eiersted, bestyrelsesmedlem Liv Collatz og suppleant
Louise Rasmussen.
De nyvalgte er Natasja Asdal og Christiane Falke
Bjerregaard-Laursen, som bestyrelsesmedlemmer samt
Cecilie Thorup og Sofie Maria Markvard Wiens, som hhv.
1. og 2. suppleant.
Derudover fortsætter Henriette Vesterager FunderSchmidt, Karen Bøhrnsen, Daily Snow Leth, Signe
Nordsted og Mie Ryborg-Larsen i bestyrelsen.
Vi har afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 6.
april, hvor formand- og næstformandsposterne forblev
besat af hhv. Mie og Signe, og hvor Christiane blev valgt
som ny kasserer.
Du kan læse mere om hvem vi er og hvorfor vi vælger at
lægge vores frivillige kræfter i Forældre og Fødsel her.

Fødendes rettigheder er røget i
syltekrukken
Vi spejder fortsat langt efter lovede rettigheder.
Da vi sendte sidste nyhedsbrev ud i slutningen af februar,
var det med forventningen om, at en aftale om
udmøntning af de 475 mio. afsat i Finansloven til at sikre
flere jordemødre og rettigheder til gravide og fødende, var
lige på trapperne. Sådan gik det ikke, og i et indlæg i
Politiken efterlyste vi handling fra politikerne om at leve
op til deres ord og løfter. Indlægget, som blev bragt den
20. marts 2022, kan læses her.
Vi holder fortsat skarpt øje med forhandlingerne og har
løbende henvendt os til politikerne med input. Senest i
dag, hvor vi sammen med Jordemoderforeningen, har
sendt endnu en rykker med anmodning om at sætte skub i
forhandlingerne, så pengene kan komme ud og arbejde på
de travle fødegange hurtigst muligt!

Advisory Board på fødeområdet i
Region Hovedstaden
Forældre og Fødsel har fået plads i Region
Hovedstadens nyoprettede Advisory Board for
fødeområdet, som skal bidrage til at forbedre

forholdene for kommende og nye familier på
regionens fødesteder og komme med input til
regionens kommende fødeplan.
Første møde fandt sted den 1. april, hvor
regionsrådsformand Lars Gaardhøj bød velkommen, og
deltagere fra hhv. direktionen, regionsrådet,
repræsentanter fra Jordemoderforeningen,
Mødrehjælpen, og vi, fik mulighed for at dele vores
visioner, ønsker og forventninger til det kommende
arbejde for regionens tilbud til gravide, fødende og nye
familier.
Vi lagde vægt på følgende i vores præsentation af
forventninger m.m.:
At vi arbejder sammen for at skabe bedre fødsler
At vi kommer ud af den undtagelsestilstand, som
hersker i regionen lige nu, som gør mange gravide og
fødende rigtig utrygge
At vi i Forældre og Fødsel arbejder landspolitisk for at
indføre rettigheder til fødende
At vi skal væk fra de store forskelle, der er, både på
tværs af regionerne, men også bare fra hospital til
hospital i Region Hovedstaden (eksemplificeret ved
de hurtige hjemsendelser fra Rigshospitalet, mod
langt bedre og fleksible muligheder på Nordsjællands
Hospital i Hillerød)
At vi skal forbedre vilkårene for at sikre den enkeltes
mulighed for medbestemmelse og indflydelse i eget
graviditets-, fødsels- og efterfødselsforløb.
Det er formand Mie Ryborg-Larsen, som repræsenterer
Forældre og Fødsel i det nye Advisory Board. Har du input
specifikt til fødeområdet i Region Hovedstaden, er du
velkommen til at skrive til Mie på formanden@fogf.dk.
Næste møde afholdes den 24. maj 2022.

Gratis webinar
Med titlen: Livskvalitet og overvægt - hvordan
skaber vi kvalitet og sammenhæng i indsatsen for
børn, unge, familier og gravide med overvægt?

Tirsdag den 26. april kl. 12.30-15.30 holder Region
Syddanmark et gratis webinar, hvor vores næstformand
Signe Nordsted bidrager med et oplæg om overvægtige
gravide og fødendes oplevelser og behov i mødet med
svangreomsorgen. Signe vil tale ud fra egen erfaring og
viden samt ud fra input fra andre gravide og fødende,
indsamlet via vores Facebook fællesskab Bedre Fødsler Et Fælleskab med tilknytning til Forældre og Fødsel.
Der er stadig ledige pladser og det er åbent for alle
medlemmer af de repræsenterede foreninger.
Kom og vær med på en lytter eller del din erfaring og
synspunkter.
Læs mere og tilmeld dig her. Tilmeldingsfristen er den 22.
april kl. 23.59!

Vidnesbyrd bliver til forskning
Tiden er inde til en lille opfølgning på de mange
vidnesbyrd, som fødende - måske dig? - sendte til
os i løbet af efteråret 2020 – og tusind tak for
dem!
Vi modtog over 100 beretninger, og vi har i den forgange
tid overvejet, hvordan vi bedst kunne få brugt jeres
beretninger til at skabe viden om, hvad der sker i
svangreomsorgen, når den svigter.
Vi har valgt at indgå et samarbejde med
Jordemoderuddannelsen på Professionshøjskolen UCN,
hvor et lille hold, bestående af en docent, en lektor og en
jordemoderunderviser, analyserer materialet og arbejder
med at finde mønstre i de erfaringer, vidnesbyrdene
skildrer. Holdet fra UCN regner med at være færdige med
analysen i løbet dette semester. Derefter skal der afsøges
muligheder for udgivelse af resultaterne og eventuelt om
disse kan give afsæt for yderligere forskning.

Alle beretninger er indsendt i anonymiseret form, så de
ikke kan spores tilbage til konkrete personer.
Vi har allerede haft stor gavn af at have en omfattende
samling af beretninger, som vi har kunnet bruge som
baggrund for vores politiske arbejde med fx.
borgerforslaget om rettigheder til fødende og i vores
arbejde for at skabe bedre vilkår for fødende og nye
familier generelt.
Vi glæder os til at se hvilke resultater, UCN får ud af en
systematisk gennemgang af vidnesbyrdene, om de
stemmer overens med de tendenser, vi mener, de har
belyst, og om der er nogle ting, der er gået under vores
radar.
Endnu engang tak til jer, der bidrog med jeres vidnesbyrd I er med til at skabe viden om dette vigtige felt.

Høringssvar om trillingebarsel og nyt
borgerforslag
1. april afgav vi høringssvar til et nyt lovforslag til
ændring af barselsloven, som giver forældre til
flerlinger bestående af tre eller flere børn, ret til 26
ugers ekstra orlov med barselsdagpenge.
De ekstra orlovsuger skal afholdes inden for de første 18
måneder efter fødslen og hensigten er selvfølgelig at give
forældrene mulighed for at være mere fælles om den
praktiske og emotionelle omsorg i starten af børnenes liv.

Vi hilser forslaget velkomment - endelig bliver der gjort
noget for disse ekstraordinært udfordrede forældre.
Dog mener vi også at forslaget har én stor fejl - og det er,
at tvillingeforældre ikke er omfattet. Derfor har vi i
høringssvaret argumenteret for at ændringen selvfølgelig
skal gælde ALLE flerlingefamilier.
Den fejl er der også andre gode folk, der har opdaget, og
som derfor har stillet et borgerforslag stillet et
borgerforslag om at udvide orlovsmulighederne med 26
ekstra uger til alle flerlingefamilier.
Borgerforslaget ligner til meget det fremsatte lovforslag,
men medtager bare tvillingefamilierne.
Vi bakker 100 % op om borgerforslaget og opfordrer alle
til at vise deres støtte ved at skrive under lige her.
Din underskrift kan være med til at vise politikerne at der
er et højt folkeligt ønske om at forbedre orlovsvilkårene
for både tvillingefamilier og familier med flerlinger
bestående af tre eller flere børn.
Ændringen som følge af det fremsatte lovforslag
forventes at træde i kraft 1. januar 2023 og vi håber at
Folketinget lytter til os og de mange tusinde danskere,
som underskriver borgerforslaget, og lader alle
flerlingefamilier være omfattet.
Læs vores høringssvar her.

Mors dag med mening

Søndag den 8. maj er det mors dag. I år har Sex &
Samfund sørges for at dagen kan markeres på en
yderst meningsfuld måde. De arrangerer nemlig
Danmarks første barnevognsmarch mod
mødredødelighed.
I Forældre og Fødsel mener vi, at overlevelse hverken kan
eller må være det eneste succeskriterium for om en
fødsel anses som vellykket. Vi er dog også klar over, at
det er en holdning, som udspringer fra et privilegeret
ståsted, fordi vi bor i et land med en af verdens laveste
rater af mødre- og børnedødelighed.
I verden omkring os dør 808 kvinder hver dag i
barselssengen, men det kan vi stoppe.
Ved at møde op til barnevognsmarchen gør du en forskel
for verdens mødre - for hver deltager i marchen donerer
RFSU 100 kr. til kampen mod mødredødelighed.
Barnevognsmarchen foregår i København og ruten går fra
Udenrigsministeret til Islands Brygge. Der vil være varm
kaffe til de trætte forældre og underholdning fra
Momunity til børnene.
Sex & Samfund skriver:
Hyggelig dag for børn og voksne – vigtig dag for verdens
mødre!
Barnevognsmarchen er for dig, der vil have en hyggelig
mors dag, i selskab med dem du holder af – og samtidig
gøre en forskel.
Om du er mor eller far, mormor eller morfar, søn eller
datter eller alt derimellem, så er din deltagelse vigtig. Den
kan betyde forskellen på liv og død for en gravid eller
fødende mor. Og der er ingen tid at spilde.
Den sørgelige sandhed er nemlig, at mens du har læst
dette, er en mor død i forbindelse med graviditet og
fødsel.
Så tag din yndlingsperson under armen, og gå sammen
om en helt særlig mors dag gave til verdens mødre:
Retten til en sikker graviditet og fødsel!
Hvorfor går vi for verdens mødre?
Hvert år dør ca. 295.000 kvinder i forbindelse med fødsel
eller graviditet. Det betyder, at der stadig dør 808 piger og
kvinder i barselssengen hver dag året rundt.

Ingen skal dø af at blive mor. Ingen skal dø af at give liv.
Derfor kræver vi politisk handling:
Alle unge skal have adgang til god
seksualundervisning
Alle kvinder skal kunne bestemme og planlægge, om
og hvor mange børn de vil have
Kvinder skal ikke tvinges ud i en usikker abort
Kvinder skal føde med uddannede jordemødre
Kvinder skal have adgang til akut hjælp, hvis der
opstår komplikationer i forbindelse med fødsel
Vi opfordrer alle, der har muligheden, for at gå med i
barnevognsmarchen mod mødredødelighed.
Læs mere hos Sex & Samfund og tilmeld dig her.

Fik du set?
At vi i april har sat fokus på fødsel ved kejsersnit i
anledning af cesarean awareness month?
Vi har blandet andet skrevet om den manglende
vejledning og genoptræning efter kejsersnit, delt
beretninger om hhv. et planlagt kejsersnit og to akutte
samt dykket ned i tallene i det danske fødselsregister i
forhold til andelen af kejsersnit fra 1978 til 2018.
Vi er ikke helt færdige med at skrive om kejsersnitfødsler,
så følg gerne med!

Nycertificerede ammerådgivere
En af vores kerneydelser er den telefoniske
ammerådgivning, som varetages af dygtige
frivillige.
På generalforsamlingen den 26. marts fik vi afholdt
certificeringsceremoni for de to nye ammerådgivere, Roea
Neal (midten tv.) og Natasja Asdal (midten th.), som på
billedet står sammen med Signe Nordsted (yderst tv.) og
Karen Bøhrnsen (yderst th.), som er bestyrelsens
ansvarspersoner for Forældre og Fødsels
ammerådgivning og ammerådgiveruddannelse.
Listen over aktive ammerådgivere finder du her.

Støt os
Hvis du endnu ikke er medlem, så husk at du kan
støtte vores arbejde økonomisk og/eller symbolsk
ved at melde dig ind i foreningen. Hvis du er
medlem, men ikke betalende, så husk at du kan
ændre dit medlemskab.
Vi har to typer af medlemskaber. Et støttemedlemskab til
30 kr. om måneden og et sympatimedlemskab, som er

gratis. Er du sympatimedlem, men ønsker at støtte os
yderligere, kan du ændre dit medlemskab under din
personlige side.
Meld dig ind eller ændr dit medlemskab her.
Du kan også støtte os med et valgfrit beløb via MobilePay

Følg med i seneste nyt
Du kan følge med i seneste nyt om
fødselsområdet og fra foreningen på vores sociale
medier og hjemmeside.
Klik på ikonerne nedenfor, for at komme direkte til vores
sider.

Forældre og Fødsel
www.fogf.dk
Du modtager denne mail fordi du er medlem i Forældre og Fødsel
eller fordi du har tilmeldt dig nyheder fra Forældre og Fødsel. Du
kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke herunder.
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